
تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادانجامع سالمت مراکز  -99سال برنامه شیفت نوروزی   

 

  

)پ(پذیرش  -)غ( غربالگر  -راهنمای جدول:* عنوان پست  )م( مسئول شیفت  

   09124394570: سهیال ترابی           پست سازمانی :کارشناس غیرواگیر              شماره موبایل :نام و نام خانوادگی مسئول شیفت

 09128197296آقای محمد نصیبی فرد و  09124033371  حیدرزادهآقای علی نام و نام خانوادگی شیفت پذیرش :  

 

 

 

 

 تاریخ شیفت آدرس مرکز تلفن مرکز
نام و نام خانوادگی  شیفت 

 و*عنوان پست    دهنده
 شهرستان نام مرکز

ف
دی

 ر

66001049 
جنب خیابان  –بلوار استاد معین –میدان آزادی 

 مرکز جامع سالمت شمس -دامپزشکی
29/12/98  

 خانم اعظم هدایت پور

 خانم نسرین جم
 1 غرب -تهران شمس

جنب خیابان  –بلوار استاد معین –میدان آزادی  66001049

مرکز جامع سالمت شمس -دامپزشکی  
2/1/99  

 خانم اعظم هدایت پور

 خانم نسرین جم
غرب-تهران شمس  2 

جنب خیابان  –بلوار استاد معین –میدان آزادی  66001049

مرکز جامع سالمت شمس -دامپزشکی  
3/1/99  

 خانم رقیه حاجیلو

 خانم اعظم هدایت پور
غرب-تهران شمس  3 

جنب خیابان  –بلوار استاد معین –میدان آزادی  66001049

مرکز جامع سالمت شمس -دامپزشکی  
12/1/99  

خانم شهربانو یگانگی  

 خانم اعظم هدایت پور
غرب-تهران شمس  4 



تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادانجامع سالمت مراکز  -99سال برنامه شیفت نوروزی   

 

 

)پ(پذیرش  -)غ( غربالگر  -تراهنمای جدول:* عنوان پست  )م( مسئول شیف  

: فرشته کریمینام و نام خانوادگی مسئول شیفت  

 پست سازمانی :کارشناس بیماریهای غیرواگیر

09126190889شماره موبایل :  

 

 

 

 

 تاریخ شیفت آدرس مرکز تلفن مرکز

نام و نام خانوادگی  

وعنوان    شیفت دهنده

 پست 

 ردیف شهرستان نام مرکز

66007666 
ان میدان آزادی ابتدای بزرگراه جناح بلوار شهید صالحی بعد از مید

 سما خیابان شهید اکبری خیابان قالنی
29/12/98  

غ–آقای محمد عبدالهی   

پ-آقای سوری  
 کاظمیان

شمال -تهران 

 غرب
1 

66007666 
 اندیبعد از م یصالح دیبزرگراه جناح بلوار شه یابتدا یآزاد دانیم

یقالن ابانیخ یاکبر دیشه ابانیسما خ  
2/1/99  

غ-یمحمد عبداله یآقا  

پ-سوری یآقا  
 کاظمیان

شمال -تهران 

 غرب
2 

66007666 
 اندیبعد از م یصالح دیبزرگراه جناح بلوار شه یابتدا یآزاد دانیم

یقالن ابانیخ یاکبر دیشه ابانیسما خ  
3/1/99  

غ-یمحمد عبداله یآقا  

پ-ی سوریآقا  
 کاظمیان

شمال -تهران 

 غرب
3 

66007666 
 اندیبعد از م یصالح دیبزرگراه جناح بلوار شه یابتدا یآزاد دانیم

یقالن ابانیخ یاکبر دیشه ابانیسما خ  
12/1/99  

غ-یمحمد عبداله یآقا  

پ-سوری یآقا  
 کاظمیان

شمال -تهران 

 غرب
4 



تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادانجامع سالمت مراکز  -99سال برنامه شیفت نوروزی   

 

 

.    

)پ(پذیر  -)غ( غربالگر  -تراهنمای جدول:* عنوان پست  )م( مسئول شیف  

اصغر عیوضی-علی یوسفی-حسن یعقوبی: نام و نام خانوادگی مسئول شیفت  

کارشناسان بیماریهاپست سازمانی :    

( 09126281974اصغر عیوضی) -( 09127397332علی یوسفی) -( 09191066775وبی)حسن یعق شماره موبایل :  

 

 

 

مرکزتلفن   تاریخ شیفت آدرس مرکز 
نام و نام خانوادگی  شیفت 

 و*عنوان پست   دهنده
 ردیف شهرستان نام مرکز

خیابان جهاد-بلوار امام خمینی –چهارراه رباط کریم 56887917  29/12/98 پ(-اعظم سلیمانپور )غ   1 رباط کریم سعادتمندی 

جهادخیابان -بلوار امام خمینی –چهارراه رباط کریم 56887917  1/1/99 پ(-اعظم سلیمانپور )غ   2 رباط کریم سعادتمندی 

خیابان جهاد-بلوار امام خمینی –چهارراه رباط کریم 56887917  2/1/99 پ(-اعظم سلیمانپور )غ   3 رباط کریم سعادتمندی 

خیابان جهاد-بلوار امام خمینی –چهارراه رباط کریم 56887917  3/1/99 (پ-فرزانه احسانی مجد)غ   4 رباط کریم سعادتمندی 

خیابان جهاد-بلوار امام خمینی –چهارراه رباط کریم 56887917  4/1/99 (پ-فرزانه احسانی مجد)غ   5 رباط کریم سعادتمندی 

خیابان جهاد-بلوار امام خمینی –چهارراه رباط کریم 56887917  12/1/99 (پ-فرزانه احسانی مجد)غ   6 رباط کریم سعادتمندی 

خیابان جهاد-بلوار امام خمینی –چهارراه رباط کریم 56887917  13/1/99 پ(-اعظم سلیمانپور )غ   7 رباط کریم سعادتمندی 



تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادانجامع سالمت مراکز  -99سال برنامه شیفت نوروزی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)پ(پذیرش  -)غ( غربالگر  -راهنمای جدول:* عنوان پست  )م( مسئول شیفت   

 نام و نام خانوادگی مسئول شیفت: زینب بنی یعقوب        

 برنامه غربالگری نوزادان -پست سازمانی: کارشناس بیماریهای غیرواگیر

 09397087776 شماره موبایل: 

 تاریخ شیفت آدرس مرکز تلفن مرکز
نام و نام خانوادگی  شیفت 

 و*عنوان پست    دهنده
 ردیف شهرستان نام مرکز

 تیر،خیابان هفت میدان – شهر نسیم 56752971

 نشانی آتش ستاری،پشت
29/12/98 

 مروارید مردانی غ

 آقای بهاری پ

مرکز صاحب 

 الزمان
 1 بهارستان

56383652 
مرکز بهداشت –خیابان مخابرات  –گلستان

 شهید صبوری
29/12/98 

 رعنا انصاری غ

 مینا قاسمی پ

مرکز شهید 

 صبوری

 بهارستان
2 

 تیر،خیابان هفت میدان  – شهر نسیم 56752971

 نشانی آتش ستاری،پشت

2/1/99  احمد جوانی پور غ 

 مهری خسروی پ

 صاحب مرکز

 الزمان

 بهارستان
3 

56383652 
 بهداشت مرکز– مخابرات خیابان –گلستان

 صبوری شهید

2/1/99  رعنا انصاری غ 

 مینا قاسمی پ

مرکز شهید 

 صبوری

 بهارستان
4 

 تیر،خیابان هفت میدان  – شهر نسیم 56752971

 نشانی آتش ستاری،پشت

3/1/99  مروارید مردانی غ 

 مهری خسروی پ

مرکز صاحب 

 الزمان

 بهارستان
5 

56383652 
 بهداشت مرکز– مخابرات خیابان –گلستان

 صبوری شهید

3/1/99  رعنا انصاری غ 

 مینا قاسمی پ

مرکز شهید 

 صبوری

 بهارستان
6 

 تیر،خیابان هفت میدان  – شهر نسیم 56752971

 نشانی آتش ستاری،پشت
12/1/99  

 خانم جهاندوست غ

 خانم محبتی پ

مرکز صاحب 

 الزمان

 بهارستان
7 

56383652 
 تبهداش مرکز– مخابرات خیابان –گلستان

صبوری شهید  
12/1/99  

 فاطمه لطفی غ

 خانم ابراهیمی پ(

مرکز شهید 

 صبوری

 بهارستان
8 



تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادانجامع سالمت مراکز  -99سال برنامه شیفت نوروزی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)پ(پذیرش  -)غ( غربالگر  -تراهنمای جدول:* عنوان پست  )م( مسئول شیف  

امیدسعیدی-اعظم صیفی-نام و نام خانوادگی مسئول شیفت:سمانه صباغیان  

09354283750پذیرش-09126899556کارشناس غربالگر-(09059216853غیرواگیر)پست سازمانی:کارشناس   

 

 تاریخ شیفت آدرس مرکز تلفن مرکز
نام و نام خانوادگی  شیفت 

 و*عنوان پست    دهنده
 ردیف شهرستان نام مرکز

28پ-3کوچه بوستان-خیابان سی متری شورا 46861987  29/12/98  

 سمانه صباغیان)م(

 اعظم صیفی)غ(

 فاضل جوهری)پ(

 1 قدس مرکز علی اصغر

28پ-3کوچه بوستان-خیابان سی متری شورا 46861987  2/1/99  

 سمانه صباغیان )م(

 اعظم صیفی)غ(

 فاضل جوهری)پ(

 

 2 قدس مرکز علی اصغر

28پ-3کوچه بوستان-سی متری شورا خیابان 46861987  3/1/99  

 سمانه صباغیان )م(

 اعظم صیفی)غ(

 فاضل جوهری)پ(

 3 قدس مرکزعلی اصغر 

46861987 

 

28پ-3کوچه بوستان-خیابان سی متری شورا  4/1/99  

 سمانه صباغیان)م(

 اعظم صیفی)غ(

 فاضل جوهری)پ(

 4 قدس مرکزعلی اصغر

46861987 

 

28پ-3بوستان کوچه-خیابان سی متری شورا  
 

12/1/99  

 سمانه صباغیان)م(

 اعظم صیفی)غ(

 فاضل جوهری)پ(

 

 5 قدس مرکزعلی اصغر



تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادانجامع سالمت مراکز  -99سال برنامه شیفت نوروزی   

 

 

 تاریخ شیفت آدرس مرکز تلفن مرکز
نام و نام خانوادگی  شیفت 

 و*عنوان پست    دهنده
 ردیف شهرستان نام مرکز

65222911 
مرکز سهراب علی  -جنب امازاده اسماعیل -خ انقالب -شهریار

 بخشی
29/12/1398  

 اسماعیلی)غ(

 رجبی)پ(

 منصوری)م(

 1 شهریار سهراب علی بخشی 

65222911 
مرکز سهراب علی  -جنب امازاده اسماعیل -خ انقالب -شهریار

 بخشی
1/1/1399  

 راهی)غ(

 علیاری)پ(

 فراهانی)م(

 2 شهریار سهراب علی بخشی

65222911 
مرکز سهراب علی  -جنب امازاده اسماعیل -خ انقالب -شهریار

 بخشی
2/1/1399  

 زیبایی)غ(

 صمدی)پ(

 منصوری)م(

 3 شهریار سهراب علی بخشی

65222911 
مرکز سهراب علی  -جنب امازاده اسماعیل -خ انقالب -شهریار

 بخشی
3/1/1399  

 رحمانی)غ(

 علیاری)پ(

 خ حسن دوست )م(

 4 شهریار سهراب علی بخشی 

65222911 
سهراب علی مرکز  -جنب امازاده اسماعیل -خ انقالب -شهریار

 بخشی
4/1/1399  

 صمدی)غ(

 زیبایی)پ(

 خ حسن دوست)م(

 5 شهریار سهراب علی بخشی

65222911 
مرکز سهراب علی  -جنب امازاده اسماعیل -خ انقالب -شهریار

 بخشی
12/1/1399  

 محمودخانی)غ(

 رجبی)پ(

 خ پاهنگ )م(

 6 شهریار سهراب علی بخشی

65222911 
مرکز سهراب علی  -اسماعیلجنب امازاده  -خ انقالب -شهریار

 بخشی
13/1/1399  

 حیدری)غ(

 راهی)پ(

 منصوری)م(

 7 شهریار سهراب علی بخشی

65222911 
مرکز سهراب علی  -جنب امازاده اسماعیل -خ انقالب -شهریار

 بخشی
14/1/1399  

 محمدیان)غ(

 رجبی)پ(

 خ عباسی )م(

 8 شهریار سهراب علی بخشی

65222911 
مرکز سهراب علی  -امازاده اسماعیلجنب  -خ انقالب -شهریار

 بخشی
15/1/9139  

 رجبی)غ(

 اسماعیلی)پ(

 بیات)م(

 9 شهریار سهراب علی بخشی



تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادانجامع سالمت مراکز  -99سال برنامه شیفت نوروزی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس غریالگری نوزادان شهرستان مالرد-:  فخرالسادات میرحسینی   ام و نام خانوادگی مسئول شیفتن  

91293424080    :شماره موبایل پست سازمانی    :    کارشناس بیماریها  

 تاریخ شیفت آدرس مرکز تلفن مرکز

نام و نام خانوادگی  

   شیفت دهنده

 و*عنوان پست 

 ردیف شهرستان نام مرکز

65411199 
 مرکز-مالرد چهاراه به نرسیده  -(ص)اکرم رسول بلوار -مالرد جاده

فهمیده شهید سالمت جامع  
29/12/98  

بهورز-هراتیآقای   
 1 مالرد شهید فهمیده

65411199 
 مرکز-مالرد چهاراه به نرسیده  -(ص)اکرم رسول بلوار -مالرد جاده

فهمیده شهید سالمت جامع  
1/1/99  

بهورز-محمدیآقای   
 2 مالرد شهید فهمیده

65411199 
 مرکز-مالرد چهاراه به نرسیده  -(ص)اکرم رسول بلوار -مالرد جاده

فهمیده شهید سالمت جامع  
2/1/99  

 شهید فهمیده خانم معروضی
 3 مالرد

65411199 
 مرکز-مالرد چهاراه به نرسیده  -(ص)اکرم رسول بلوار -مالرد جاده

فهمیده شهید سالمت جامع  
3/1/99 اربهی-خانم طباطبایی   

 شهید فهمیده
 4 مالرد

65411199 
 مرکز-مالرد چهاراه به نرسیده  -(ص)اکرم رسول بلوار -مالرد جاده

فهمیده شهید سالمت جامع  
4/1/99  

-آقای عسگرشاهی

 بهورز

 شهید فهمیده
 5 مالرد

65411199 
 مرکز-مالرد چهاراه به نرسیده  -(ص)اکرم رسول بلوار -مالرد جاده

فهمیده شهید سالمت جامع  
12/1/99  آقای عسگرشاهی 

فهمیدهشهید   
 6 مالرد

65411199 
 مرکز-مالرد چهاراه به نرسیده  -(ص)اکرم رسول بلوار -مالرد جاده

فهمیده شهید سالمت جامع  
13/1/99 اربهی-خانم طباطبایی   

 شهید فهمیده
 7 مالرد

65411199 
 مرکز-مالرد چهاراه به نرسیده  -(ص)اکرم رسول بلوار -مالرد جاده

فهمیده شهید سالمت جامع  
14/1/99 ماما -مراقبین سالمت   

 شهید فهمیده
 8 مالرد
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